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ATA Nº 024/2012 – SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE 
NOVEMBRO DE 2012 – Às dezenove horas do dia seis de novembro do 
ano de dois mil e doze, reuniram-se ordinariamente os Vereadores da 
Câmara Municipal de Ipê – RS, na Sala de Sessões Osmar Vargas dos 
Santos, sob a Presidência do Vereador Valdir Pereira Bueno e com a 
presença dos demais Vereadores: Alex Scapineli, Etelvino Zanotto, Gessi 
Maria Gazzola Carissimi, Itacyr Antonio Marcon, João José Martello, 
Neudi José Balancelli, Silvino Dalla Bona, Valter Luiz Parizotto. O Senhor 
Presidente, em nome de Deus, declara aberta a presente sessão, saudando a 
todos os presentes. NO EXPEDIENTE – A Ata nº 021/2012 foi apreciada 
e aprovada por unanimidade pelos Senhores Vereadores. Prosseguindo, 
passou-se para a apreciação das proposições dos Senhores Vereadores: 
Requerimento de Informação nº 007/2012, de autoria do Vereador Valter 
Luiz Parizotto, ‘requerendo informações com relação ao Contrato nº 
065/2012 – Contratação de Farmacêutico para atendimento na Farmácia 
Básica da UBS da Sede do Município, por duas horas diárias de segunda a 
sexta-feira para entrega de medicamentos controlados, contrato este 
firmado com o Farmacêutico Luiz Fernando Nunes Alves Paim – CRF 1-
13009, informar: 1º. Se as exigências do Conselho Regional de Farmácia 
estão sendo cumpridas; 2º. Se o profissional citado cumpre a carga horária 
imposta no contrato; 3º. Quais são as atribuições de um Farmacêutico 
responsável pela farmácia básica da UBS da sede do município; 4º. Caso o 
mesmo não cumpra o horário estipulado no contrato, ou seja, duas horas 
diárias de segunda a sexta-feira, como deve ser procedida à entrega de 
medicamentos controlados’, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça, 
Redação Final, Orçamento e Finanças foi favorável, sendo aprovado por 
unanimidade pelos Senhores Vereadores; Requerimento de Informação nº 
008/2012, de autoria do Vereador Valter Luiz Parizotto, ‘requerendo 
informações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal com relação à 
Professora Silvana Zenatto, a qual se encontra em estágio probatório, na 
ocasião em que assumiu a Direção da Escola Municipal Leonel de Moura 
Brizola, não frequentando sala de aula em tempo integral, informar: 1. Se 
durante o período em que assumiu a Direção da Escola é somado junto ao 
estágio probatório; 2. Caso não seja somado, se foi descontado esse período 
em que a mesma ocupou somente na função de Diretora, não estando em 
sala de aula, para que seja acrescido no final do estágio, cumprindo, desta 
forma, o tempo necessário do estágio em sala de aula; 3. Segundo 
informações, a Professora Silvana Zenatto recebeu gratificação Classe  
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Inclusão no valor de R$ 115,86 mensais, mas no período em que exerceu a 
função de Diretora não lecionou para alunos que lhe desse esse direito de 
receber tal gratificação (Classe Inclusão), sendo que a Professora que a 
substituiu no período foi a Letícia Donde, sendo-lhe facultado o direito de 
receber a Gratificação Classe Inclusão, questionando qual o motivo que não 
foi repassado à Professora Letícia tal gratificação, permanecendo a 
Professora Silvana a receber a gratificação que não era de direito, já que 
não lecionava para tais alunos’, o parecer da Comissão de Legislação, 
Justiça, Redação Final, Orçamento e Finanças foi favorável, sendo 
aprovado por unanimidade pelos Senhores Vereadores; Requerimento de 
Informação nº 009/2012, de autoria do Vereador Etelvino Zanotto, 
‘requerendo informações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 
com relação às mudas adquiridas pela Prefeitura Municipal, através da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento, informar: 1. Quantidade 
adquirida durante o ano de 2012 e o valor pago; 2. Se as mesmas foram 
vendidas e/ou doadas dentro do Município, caso tenham sido vendidas, o 
valor das mesmas e relação das pessoas que adquiriram’, teve parecer 
favorável da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento e 
Finanças, sendo aprovado por unanimidade pelos Senhores Vereadores; 
Requerimento de Informação nº 010/2012, de autoria do Vereador Etelvino 
Zanotto, ‘requerendo informações ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal com relação à instalação de redes elétricas no município, 
projetos que passam pela Prefeitura, se as despesas ficam a cargo da 
Prefeitura, ou da RGE, ou da pessoa solicitante do Projeto’, teve parecer 
favorável da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento e 
Finanças, sendo aprovado por unanimidade pelos Senhores Vereadores. 
Não houve inscrições de Vereadores para pronunciamentos. NA ORDEM 
DO DIA – Projeto de Lei nº 037/2012, de origem do Poder Executivo 
Municipal, o qual “Cria o Conselho Municipal de Acompanhamento, 
Controle Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos 
Profissionais de Educação, revoga a Lei 1.141/2007 e dá outras 
providências”, recebendo pareceres favoráveis da Comissão de Legislação, 
Justiça, Redação Final, Orçamento e Finanças e da Comissão de Educação, 
Cultura, Lazer, Turismo e Esporte, sendo aprovado por unanimidade pelos 
Senhores Vereadores. NAS EXPLICAÇÕES PESSOAIS – Vereador 
Neudi José Balancelli: “Inicialmente a minha saudação às pessoas que nos 
assistem; Senhor Presidente; Senhores Vereadores; Assessoria Jurídica;  
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Secretária da Câmara. Primeiramente, agradecemos pela aprovação do 
Projeto de Lei com relação ao FUNDEB o qual alinha algumas 
determinações dos que irão fazer parte do Conselho, sendo imposição legal. 
Mas o que me leva a falar nesta sessão, aproveitando este espaço, é a 
preocupação que se tem com relação às chuvas, onde fizemos uma análise 
de todo o período de dois mil e doze e para surpresa choveu mil milímetros 
a menos neste ano até o momento, e as previsões para o mês de novembro 
não são animadoras, assim esta situação começa a preocupar novamente o 
nosso Município, as pessoas que estão mexendo com a terra não estão 
conseguindo fazer, o pessoal das frutas que não tem irrigação já está 
começando a se preocupar; coloco essa questão, pois a situação não está 
nada animadora na agricultura como deveria estar se as chuvas fossem 
regulares. Realmente fiquei assustado hoje quando fiz essa avaliação, 
esperamos que dezembro seja mais animador, mas sabemos que janeiro e 
fevereiro geralmente a tendência é de pouca chuva. Mais uma vez, teremos 
que encontrar meios para partir para a irrigação, armazenar água, onde 
sabemos que a nossa região não é muito fácil para isso, aonde é possível, 
muitas vezes as leis não permitem e quando permite não há volume, mas o 
caminho seria esse, pois se existisse água, mesmo com o tempo dessa 
forma, conseguindo irrigar se faz qualidade, se faz produção boa. Agradeço 
a atenção de todos e boa noite”. Vereador Etelvino Zanotto: “Senhor 
Presidente; Senhores Vereadores, Senhora Vereadora; Senhora Secretária; 
Assessor Jurídico; demais pessoas presentes. Gostaria de agradecer a todos 
os Vereadores pela aprovação dos pedidos de minha autoria e pediria ao 
líder do governo que transmitisse à Administração Municipal que seja 
encaminhada a resposta à Câmara a respeito das mudas que são adquiridas 
fora do município, se as mesmas são distribuídas de forma gratuita, ou se 
são vendidas, e a quantidade de mudas, pois existem algumas denúncias 
anônimas e pessoas que nos questionam com relação ao assunto e não 
sabemos responder, pois não temos as informações; também com relação às 
redes elétricas que são feitas principalmente no interior, onde gostaríamos 
de saber  se a RGE custeia totalmente, ou se é parte, pois algumas pessoas 
tiveram que pagar alguns valores e outros não pagaram nada, por isso, 
gostaríamos de saber se é pago pela Prefeitura, ou pela RGE, ou pelo 
proprietário do projeto, acredito que o Senhor Prefeito irá nos encaminhar a 
resposta ficando bom para todos. Muito obrigado”. O Senhor Presidente 
cumprimentou a Vereadora eleita Gislaine Ziliotto e seu pai Gismar, antes 
ela acompanhava o pai como Vereador, agora o pai a acompanhará como 
Vereadora, parabenizou pelo trabalho que a Gislaine vem fazendo nos  
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meios de comunicação, sendo bom para o Município de Ipê, acredita que a 
Gislaine teve uma estrela que brilhou por ela fazer aniversário no dia 
primeiro de janeiro, no dia da posse e que completará dezoito anos, assim 
sendo não teve nenhum outro candidato ou candidata mais novo que tenha 
sido eleito; parabéns e que possa honrar tudo isso que está recebendo, aqui 
no trabalho da Câmara de Vereadores. Nada mais havendo a tratar, em 
nome de Deus, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão. 
Eu, Adriana Faé Marcanzoni, lavrei a presente Ata que após lida e 
aprovada pelos Senhores Vereadores, irá pelo Presidente e Secretário 
assinada.  
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